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ΠΡΟΣ

Ως προς τον πίνακα διανομής

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 10 του ν.4728/2020 «Επείγουσες ρυθμίσεις για την
αντιμετώπιση των καταστροφικών συνεπειών από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός»,
περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.» (ΦΕΚ 186Α’, 29.09.2020)
1.Με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.4728/2020 αντικαθίσταται η παράγραφος 2 του άρθρου
11 του ν. 4690/2020 (ΦΕΚ 104 Α’). Με την νέα παράγραφο στην ουσία παρατείνεται έως και 30.4.2021 η
εφαρμογή των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000),οι
οποίες έχουν τροποποιηθεί με την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του ν. 4690/2020 και εφαρμόζονταν για
το χρονικό διάστημα από 1.6.2020 έως και 31.10.2020.
2.Ειδικότερα, πρόκειται για τις ακόλουθες διατάξεις του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ:
α)Τις διατάξεις της παραγράφου με αριθμό 51 η οποία προστέθηκε στο Κεφάλαιο Α’ «Αγαθά» του
Παραρτήματος ΙΙΙ του ν. 2859/2000 με την παράγραφο (1α) του άρθρου 11 του ν. 4690/2020 έτσι ώστε τα
μη αλκοολούχα ποτά, χωρίς προσθήκη αλκοόλης σε οποιοδήποτε αναλογία, που υπάγονται στη ΔΚ 2202
και τα αεριούχα νερά της ΔΚ 2201 να υπαχθούν σε συντελεστή του φόρου προστιθέμενης αξίας δεκατρία
τοις εκατό (13%).
β)Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του Κεφαλαίου Β’ «Υπηρεσίες» του Παραρτήματος ΙΙΙ του ν.
2859/2000, η οποία τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1β του άρθρου 11, του ν. 4690/2020 έτσι ώστε
τα εισιτήρια των κινηματογράφων να περιλαμβάνονται στο Παράρτημα αυτό και ως εκ τούτου να
υπάγονται στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ (13%). Σημειώνεται ότι τα εισιτήρια των θεατρικών
παραστάσεων και των συναυλιών παραμένουν στον υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ (6%).
γ)Τις διατάξεις της παραγράφου 1α του Κεφαλαίου Β’ «Υπηρεσίες» του Παραρτήματος ΙΙΙ του ν.
2859/2000, η οποία προστέθηκε με την παράγραφο 1γ του άρθρου 11, του ν. 4690/2020 έτσι ώστε οι
μεταφορές προσώπων και των αποσκευών τους να υπάγονται στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ (13%). Η
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διάταξη αυτή καταλαμβάνει μεταφορές προσώπων κάθε είδους, χερσαίες, θαλάσσιες ή εναέριες, καθώς
επίσης και τις μεταφορές προσώπων που παρέχουν οι εκμεταλλευτές Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ).
δ)Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του Κεφαλαίου Β’ «Υπηρεσίες» του Παραρτήματος ΙΙΙ του ν.
2859/2000, η οποία αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1δ του άρθρου 11, του ν. 4690/2020 έτσι ώστε
οι επιτόπιες καταναλώσεις μη αλκοολούχων ποτών γενικά, χυμών και ροφημάτων να υπάγονται στον
μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13%.Η εκμετάλλευση κέντρων διασκέδασης καθώς και η διάθεση ποτών που
περιέχουν οινόπνευμα σε οποιαδήποτε αναλογία παραμένουν στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ 24%.
Σημειώνεται ότι οι οδηγίες περί των ανωτέρω α, β, γ και δ περιπτώσεων που έχουν δοθεί με την
εγκύκλιο διαταγή Ε.2080/2020 του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την
κοινοποίηση του ν. 4690/2020 συνεχίζουν να ισχύουν, πλην της αναφερόμενης σε αυτή λήξη της
διάρκειας εφαρμογής (31.10.2020), η οποία με τον ν. 4728/2020 ορίζεται σε 30.4.2021.
Επιπρόσθετα, αναφορικά με την εφαρμογή των συντελεστών ΦΠΑ από ξενοδοχειακές

επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες διαμονής και εστίασης ή και άλλες υπηρεσίες έναντι
ενιαίας τιμής της οποίας ο διαχωρισμός στους επί μέρους συντελεστές δεν είναι εφικτός,
εξακολουθούν να ισχύουν έως και την 30.4.2021 τα όσα έχουν ήδη γίνει δεκτά και αναφέρονται
στην ανωτέρω Ε.2080/2020.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Αποδέκτες Πίνακα Γ΄,
2. Αποδέκτες Πίνακα Δ΄
3. Διεύθυνση Στρατηγικής Τεχνολογιών Πληροφορικής (ΔΙ.Σ.ΤΕ.ΠΛ.) για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της
ΑΑΔΕ και την Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη της ΑΑΔΕ.
ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Αποδέκτες Πίνακα Β΄.
2.
»
»
Ε΄.
3.
»
»
Ζ (Φορολογική Επιθεώρηση).
4.
»
»
Η΄.
5.
»
»
ΙΒ΄.
6.
»
»
ΙΣΤ΄.
7. Γραφείο Υπουργού Οικονομικών
8. Γραφείο Υφυπουργού Οικονομικών.
9. Διεύθυνση Φορολογικής Πολιτικής.
ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Διοικητού ΑΑΔΕ.
2. Γραφείο κ. κ. Γενικών Διευθυντών.
3. ΔΕΕΦ – ΤΜΗΜΑ Α΄ ΦΠΑ.
4. Δ/νση Ε.Φ.Κ και Φ.Π.Α – Τμήμα Ε΄
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